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Lietuva nuo A iki Z

Varėna šiuolaikišką gyvenimą
kuria gamtos ritmu
Garsusis Varėnos Grybų čempionatas seniai tapo tarptautiniu

Kuo gali būti patraukli miškingiausia ir
didžiausia Lietuvoje Varėnos rajono savivaldybė? Pesimistai sako, kad ir taip rečiausiai apgyventame rajone žmonių mažėja,
rajonas „senėja“, o jaunoji karta išsilakstė į
didesnius miestus ir užsienį, nes čia trūksta
darbo ir pramogų. Tačiau dzūkai yra optimistai ir tiki, kad šis kraštas turi ateitį. Jo
išskirtinumas – kraštovaizdis, istorijos vertybės, išsaugota ir senoji lietuvių kultūra,
darbštūs ir mylintys savo kraštą žmonės.
Atsižvelgdama į Varėnos krašto savitumą ir
rajono perspektyvas, Varėnos rajono savivaldybės taryba 2017 m. patvirtino svarbų
dokumentą – Varėnos rajono savivaldybės
2018–2028 metų strateginį plėtros planą,
kuriame suformuluota rajono vizija – „Šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu“.
Apie tai, kaip Varėnos rajone sekasi kurti
gyvenimą šiuolaikišku gamtos ritmu, apie
vykdomus darbus, perspektyvas ir iššūkius
mintimis dalijasi Varėnos rajono vadovai.

Meras
Algis Kašėta


Kraštui svarbūs projektai
„Varėnos rajonas – patraukli vieta ir naujajai kartai, ir aktyviam, kuriančiam, išsilavinusiam gyventojui. Panaudodami patrauklią gyvenamąją aplinką, mes siekiame išlaikyti esamą gyventojų skaičių
rajone, pritraukti naujus arba susigrąžinti išvykusius. Kuriame patrauklias sąlygas vietiniam verslui,
naujoms investicijoms ir pozicionuoti Varėnos rajoną kaip aktyvaus, aplinkai draugiško verslo ir turizmo kraštą. Siekiame pradėti vystyti naują, specializuotą verslo kryptį, kuri sukurtų naujas ilgalaikes
darbo vietas. Sveikatinimo ir socialines paslaugas planuojame teikti ne tik savo gyventojams, bet ir atvykstantiems vyresnio amžiaus asmenims, – teigia rajono meras Algis Kašėta. – 2017-ieji buvo kupini
svarbių darbų ir įvykių. Pamažu gražėja ne tik Varėna, bet ir rajono gyvenvietės. Šiuo metu sėkmingai
įgyvendinamas Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams
projektas.“
Vienas svarbiausių pasiekimų – baigtas statyti ir lygiai prieš metus duris atvėręs varėniškių seniai
lauktas Varėnos sporto centro pastatas ir jame esantis baseinas. Jis tampa vis didesniu traukos centru
– čia intensyviai vyksta plaukimo užsiėmimai įvairaus amžiaus vandens pramogų mėgėjams, jau vyko
dvejos respublikinės varžybos. Sėkmingai sporto centro iniciatyva įgyvendintas respublikinio projekto
,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2017“ pirmasis etapas, kuriame dalyvavo 108 Varėnos rajono mokyklų antraklasiai. Antrasis etapas bus tęsiamas šiemet. Metų pabaigoje Varėnos sporto centro
baseinas už sėkmingą veiklą tapo Lietuvos plaukimo federacijos rengto konkurso „Metų iniciatyvos“
apdovanojimo laureatu. „Turime ambicijų ir šansų tapti sportiškiausiu miestu. Mieste yra šiuolaikiškas
stadionas, mieste ir gyvenvietėse įrengtos universalios lauko sporto aikštelės. Prie Sporto centro ateityje norėtume statyti mūsų bendruomenei reikalingą universalią sporto salę“, – pasakoja meras
Varėnos kraštas garsėja gražiais ir prasmingais kultūros renginiais – Grybų šventėmis, Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivaliais, kas antrus metus organizuojamais poeto Martyno Vainilaičio
atminimui skirtais meninės kūrybos festivaliais, poeto Anzelmo Matučio atminimui skirtais Poezijos

Mero pavaduotojas
Giedrius Samulevičius

Direktorius
Alvydas Verbickas

Direktoriaus pavaduotoja
Vilma Miškinienė
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pavasarėliais ir kitais renginiais.„Šiemet minėsime Perlojos Respublikos šimto metų jubiliejų, tad jau dabar daug dėmesio skiriame išskirtinei istorinei
mūsų rajono vietovei. Bus atnaujintas Vytauto paminklas, muziejaus ekspozicija, sutvarkyta kaimo aplinka, atnaujinti ir restauruoti Perlojos istoriją
menantys objektai, kurių čia yra išties nemažai ir kurie turi didelę reikšmę
ne tik Varėnos kraštui, bet ir visai Lietuvai, – sako A. Kašėta. –Senojoje Varėnoje gimė du iškilūs menininkai – M. K. Čiurlionis ir Dalia Tamulevičiūtė. Šiuo
metu dalyvaujame nacionaliniame projekte, jo metu planuojama atnaujinti M. K. Čiurlionio kelio skulptūras. Norime nustatyti tikslią M. K. Čiurlionio
gimtojo namo buvimo vietą, tuo tikslu glaudžiai bendradarbiaujame su
Sankt Peterburgo, Senosios Varėnos M. K.Čiurlionio draugijomis, Lietuvos
archyvais.“
Siekiant pagerinti muziejų organizacinę struktūrą, lankytojų aptarnavimą, užtikrinti geresnę muziejų teikiamų paslaugų kokybę ir edukaciją, nuo
2017 m. sausio 1 d., sujungus Merkinės kraštotyros ir genocido muziejų ir
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinį muziejų, įsteigti Merkinės krašto
muziejus ir trys šio muziejaus skyriai: Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus, Perlojos kraštotyros muziejus ir Dainavos apygardos partizanų
muziejus su memorialu Dainavos apygardos partizanams atminti.
Savivaldybė toliau tęsia kultūros srities infrastruktūros modernizavimą.
Atnaujintos Varėnos viešosios bibliotekos patalpos, įsigyta bibliotekos ir
kultūros centro veiklai reikalinga moderni įranga. Šiais metais bus atnaujintas ir bendruomenės poreikiams pritaikytas Žilinų kultūros centro pastatas.
Parengtas pirmasis Varėnos rajone viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektas. Varėnos rajono savivaldybė, siekdama verslo ir turizmo
plėtrai panaudoti istorinius Merkinės miestelio objektus, ryžosi įgyvendinti
ambicingą koncesijos pagrindu paremtą projektą. Pasitelkus privatų investuotoją ir rekonstravus du turtingą miestelio istoriją menančius pastatus
– Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos rezidenciją ir buvusią dvarvietę, planuojama juose įrengti viešbučius ir kavines.
Šiuo metu Merkinės projektu susidomėjimą išreiškė jau ne vienas potencialus investuotojas, ir tai teikia vilčių, kad istorine Dainavos krašto sostine tituluojamoje Merkinėje pagaliau bus galimybė ne tik gurmaniškų ar dzūkiškų
tradicinių patiekalų paragauti, bet ir apsistoti nakvynei.
Vienas strateginių tikslų – sutvarkyti Merkinės Kryžių kalnelį. Prieš kelis mėnesius itin aktualus partizanų memorialo projekto Merkinės kryžių
kalnelyje finansavimo klausimas aptartas su rajone apsilankiusiu premjeru
Sauliumi Skverneliu. Šiuo metu pačių gyventojų iniciatyva įrengtą Dainavos
partizanams skirtą memorialą jau būtina tvarkyti ir atnaujinti. Jis yra vienas
didžiausių ir gausiausiai lankomų memorialų Lietuvos partizanams, žuvusiems už laisvę kovose su okupacine sovietų valdžia.
Tiesiant bendradarbiavimo tiltus su partneriais iš Lenkijos savivaldybių,
Varėnos rajone įgyvendinami penki socialiniai, sporto, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų projektai.
Varėnos rajono meras A. Kašėta pažymi, kad aktyvios pastangos išnaudoti visas ES struktūrinių fondų siūlomas galimybes duoda savo vaisius.
Šiais metais bus pradėti du svarbūs kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimo projektai, kurių metu bus atnaujinta ir bendruomenės poreikiams pritaikyta Senosios Varėnos ir Matuizų kaimų viešoji infrastruktūra.
Kalbėdamas apie iššūkius, meras pabrėžia, kad vienas didesnių – investicijų į rajoną pritraukimas ir naujų darbo vietų kūrimas. „Džiaugiamės neseniai Varėnoje veiklą pradėjusia medžio anglis gaminančia įmone „Carbonis“.
Savivaldybei išnuomojus papildomą žemės sklypą, įmonė sėkmingai įgyvendino projektą“, – sakė meras.
Nemažas rūpestis savivaldybei – nenaudojami pastatai. Savivaldybė
pasiruošusi juos išnuomoti investuotojams už simbolinę kainą. Gerų pokyčių yra ir šioje srityje. Buvusių Valkininkų globos namų „Spengla“ patalpose
planuoja įsikurti specializuoti globos namai, skirti senyvo amžiaus ir su sunkia negalia asmenims. Tikimasi, kad kai Sveikatos apsaugos ministerija savivaldybei perduos metų pabaigoje uždarytos Valkininkų vaikų tuberkuliozės
ligoninės „Pušelė“ pastatus, jais taip pat susidomės investuotojai.
Susisiekimo infrastruktūra
„Galime pasidžiaugti gerėjančia miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūra“, – sako rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas. „Apie tai liudija ir Varėnoje, ir rajono gyvenvietėse 2017 m. atlikti darbai.
Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Varėnos mieste pabaigti vienos
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pagrindinių – Dzūkų gatvės rekonstravimo darbai, išasfaltuotos ir suremontuotos rajono gyvenviečių gatvės ar jų ruožai, įrengtos įvažos ir automobilių
stovėjimo aikštelės. Įgyvendinant projektą, finansuojamą iš ES fondų, 2017
m. Varėnos mieste įrengta žiedinė sankryža.“
Šiais metais, įgyvendinant ES fondų finansuojamus projektus, planuojama rekonstruoti J. Basanavičiaus gatvės ruožą, įrengiant asfalto dangą,
dviračių ir pėsčiųjų takus, LED tipo apšvietimą ir kitus darbus.
Švietimo bendruomenėje
Mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius, apžvelgdamas švietimo sritį, pažymi, kad rajone sudarytos geros sąlygos ugdymo(si) procesui. „2017
metais pagaliau baigtas Valkininkų gimnazijos atnaujinimas, trukęs dešimt
metų. Varėnos specialioji mokykla šiuos mokslo metus pradėjo naujose patalpose. Prie Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos įrengtas naujas sporto aikštynas.
Artimiausiu metu planuojama atnaujinti Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos pastatą, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos ir
Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos sporto sales.
Savivaldybėje nėra mokyklų nelankančių vaikų. Gana geri valstybinių
brandos egzaminų rezultatai. 2017 m. septyni mokiniai gavo aukščiausią
įvertinimą – 100 balų.
Socialinių paslaugų sistema
„Varėnos rajono savivaldybėje pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio
skiriama socialinei sričiai“, – teigia savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė. Siekdama numatyti nuoseklius ir
koordinuotus veiksmus, padėsiančius sukurti kompleksiškai teikiamų
paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, rajono taryba praėjusių metų gegužės mėnesį
patvirtinto Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams 2017–2020
metų veiksmų planą. Įgyvendinant šį planą, praėjusių metų pabaigoje
įsteigti Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai. Buvo nupirkti du gyvenamieji namai ir pritaikyti šeimynoms įsikurti:
vienas – Varėnos mieste, kitas – Žilinų kaime. Trečioji šeimyna planuoja
įsikurti Naujųjų Valkininkų kaime, rekonstravus savivaldybei priklausantį
gyvenamąjį namą. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose ketinama socialines paslaugas teikti dvidešimt aštuoniems vaikams. Įgyvendinant šį planą, 2018–2020 m. bus steigiamas globos centras ir organizuojama budinčių globotojų veikla. Siekiant paskatinti fizinius asmenis
globoti vaikus šeimoje, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintas Pagalbos pinigų fiziniam asmeniui (globėjui, rūpintojui) už
vaiko globą skyrimo tvarkos aprašas, globėjui papildomai mokama 300
eurų dydžio išmoka iš savivaldybės biudžeto lėšų už kiekvieną globojamą
vaiką kas mėnesį.
Savivaldybė bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis dėl socialinių paslaugų teikimo. Buvo pasirašytos sutartys su SOS
vaikų kaimų Lietuvoje draugija dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo Varėnos rajono socialinės rizikos šeimoms ir dėl socialinės globos
paslaugų teikimo likusiems be tėvų globos vaikams bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
Varėnos rajono savivaldybėje kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis veikia 17 socialinės paskirties įstaigų, kurios teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas rajono gyventojams.
Kartu su Lenkijos Elko miesto savivaldybe ir Alytaus miesto savivaldybe
Socialinių paslaugų centras baigia įgyvendinti projektą „Augančios pasienio iniciatyvos“, kurio tikslas – integruoti į visuomenę gausias šeimas, neįgaliuosius ir jų artimuosius, suteikti galimybę tobulinti kvalifikaciją ir keistis
gerąja patirtimi. Projekto metu atnaujintas centro inventorius, sukurtos medžio drožybos, kompiuterių, keramikos ir rankdarbių studijos, įsigyta ebru ir
ergoterapijos sistema.
Socialiniam būstui įrengti savivaldybė įgyvendina projektą, kurio vertė
736,5 tūkst. eurų. Panaudojus 40 proc. šios sumos, nupirkta 18 butų.
„Varėnos kraštas tampa patogesnis gyventi ir patrauklesnis svečiams.
Jį kuriame ir puoselėjame su didele iniciatyvių, aktyvių ir darbščių mūsų rajono žmonių bendruomene. Visus maloniai kviečiame apsilankyti, ir patys
įsitikinsite“, – kviečia rajono meras A. Kašėta.



BARBORA GAUDUTĖ

Pasaulis

Barbora Gaudutė

išgirdo
Prienų
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Šie metai Prienams prasidėjo kiek netikėtu įvykiu: Prienų–Birštono krepšinio klubui „Vytautas“ pasirašius sutartį pas juos sausio 3
d. atvyko JAV krepšininkai broliai Li Angelo ir La Melo Ballai. Apie
staigų Prienų išgarsėjimą, nuveiktus darbus ir šių metų planus kalbamės su Prienų rajono meru Alvydu Vaicekausku.

Gerbiamas mere, Prienams praėję metai pateikė, manyčiau, gan
įdomią staigmeną – kaip skelbiama virtualioje erdvėje, per naktį pasaulis sužinojo apie Prienus ir, ko gero, jie tapo garsesni už Lietuvą.
Smagu, kad pasaulis sužinojo apie Prienus, o kartu daugiau ir apie Lietuvą. Krepšinis Prienuose turi senas tradicijas, ir šią sporto šaką stengiamės
palaikyti – juk ir areną krepšiniui pastatėme! Mūsų žmonės mėgsta krepšinį. Rajone neturime stambaus verslo, bet krepšinio komandą kiek kas gali,
tiek paremia.
Tai, matyt, krepšininkai iš JAV nėra visiškai atsitiktinis dalykas. Gal
tikitės, kad tai pagyvins investicijų pritraukimą į Prienus?
Žinoma, tikimės didesnio susidomėjimo.
Kokios rajono vystymo kryptys numatomos ateityje?
Pagal patvirtintą Prienų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą
numatyti trys prioritetai: patrauklios verslui ir turizmui aplinkos gerinimas,
išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra, patogios ir švarios aplinkos užtikrinimas.
Rengdami strategiją pirmiausia orientavomės į savivaldybės geografinę
padėtį. Rajonas yra labai gražioje vietoje – prie Nemuno. Esame kaimynai su
Birštono savivaldybe ir atvykę svečiai į Birštoną ir Prienus žiūri kaip į bendrą
erdvę. Keli kilometrai nėra didelis atstumas, tad tą kaimynystę turime labiau
išnaudoti rajono plėtrai. Tai ir darome. Pernai pagaliau mums pavyko sujung-
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ti Prienus ir Birštoną dviračių taku. Kurorto populiarėjimu ketiname ir ateityje
naudotis vystydami rajoną. Juolab kad turime nemažai sumanymų, kaip pagražinti Prienus. Vienas jų – kvartalinis atnaujinimas, nors jau dabar esame
atnaujinę daugiabučius ištisomis gatvėmis. Žmonės vis labiau supranta pastatų atnaujinimo svarbą – norinčiųjų daugiau, negu leidžia rajonui skirti limitai.
Stengiamės, kad būtų tvarkomi ir viešosios paskirties pastatai.
Pavasarį startuos puikūs miesto ir rajono viešųjų erdvių tvarkymo projektai. Tai labai seniai laukti projektai. Tik šis ES paramos laikotarpis labai
sunkiai įsibėgėja. Keičiami aprašai, kai kurie tampa sudėtingesni. Visa tai atitolina projektų vykdymą. Kita vertus, norint tiksliai nukreipti lėšas ten, kur
jos labiausiai reikalingos, būtinas pasiruošimas. Projektus vykdome keliais
etapais – užsakome vizualizaciją, ją išnagrinėjame, aptariame su bendruomene, o tada jau tęsiame tolesnius darbus.
Stengiamės kuo daugiau bendrauti su vietos verslininkais, palaikome
ir gamybą, ypač tas šakas, kurios rajone jau vystomos – medienos, perdirbimo, maisto ir kt.
Rajono ateitis siejama ir su Pociūnuose plėtojamu aviaturizmu. Mes
labai norime, kad ši sritis išsivystytų. Jau dabar jaučiame, kad tai turistų
traukos objektas. Norinčių paskraidyti, nusileisti parašiutu atsiranda vis
daugiau. Mes turime patrauklų ir jau pamėgtą „Harmony parką“. Šis objektas žinomas ir už Lietuvos ribų. Praėjusių metų pabaigoje keturios savivaldybės ir „Harmony parkas“ pasirašėme sutartį dėl Prienų rajono, Alytaus
miesto ir rajono, Birštono sujungimo dviračių takais. Dviračių takai padės
turistams susipažinti su vienu didžiausių Prienų rajono kraštovaizdžio turtu
– Nemuno kilpomis. Taip pat rengiame prieigų prie Nemuno projektą ir,
manau, išvystysime ir turistinę laivybą.
Taigi mūsų vizija: Prienų rajonas – saugus, patrauklus, novatoriškas,
atviras kiekvienam žmogui ir verslui.
Gruodžio pabaigoje Prienuose buvo apdovanojami geriausi ūkininkai, ir labai nustebino, kad didžioji jų dalis – jauni žmonės. Kokie lūkesčiai rajone vystant žemės ūkį?
Žemės ūkis man labai artimas, nes ir pats ūkininkauju. Manau, Prienų
rajone tai perspektyvi sritis. Dalis ūkių labai pažangūs. Juose dirba moder2018 01 13 Savivaldybių žinios

Apdovanoti geriausieji Prienų rajono ūkininkai
ni technika. Vienoje fermoje karves jau melžia robotas. Žemės ūkis vystosi
gana sparčiai. Ir šios srities perspektyvumu patiki vis daugiau jaunimo, ypač
tie, kurių tėvai ūkininkauja ar ūkininkavo.
Tačiau per apdovanojimą buvo pabrėžtas labai didelis skirtumas
tarp pradėjusių ūkininkauti ir iškeliavusių iš šio pasaulio per metus.
Deja, žemės ūkio statistika, pradedant nuo vidutinio ūkio, yra gana iškreipta. Dalis rajono gyventojų yra įregistravę ūkius, bet realiai veiklos nevykdo, o žemę išnuomoja. Kadangi mažesniam ūkiui tiesioginės išmokos
yra didesnės nei dideliems ūkiams, dažniausiai tokių ūkių savininkai patys
pateikia deklaracijas, pasiima tiesiogines išmokas, skiriamus degalus. Taigi
tokie ūkiai apskaitoje yra kaip atskiras vienetas. Realiai ūkininkaujančių yra
vienas skaičius, o pagal registraciją – kitas. Tai iškreipia ir ūkininkų amžiaus,
ir išsilavinimo, ir kitą statistiką. Realiai rajone turime nemažai jaunų, perspektyvių ir puikių rezultatų pasiekiančių ūkininkų.
Kokiais praėjusių metų darbais džiaugiasi Prienų rajono savivaldybė?
Vienas reikšmingų darbų – 2017 metais prasidėjusi Prienų miesto sporto stadiono rekonstrukcija, kurią planuojame baigti 2018 metais. Praėjusių
metų pabaigoje buvo užbaigta Kultūros centro didžiosios salės rekonstrukcija: pakeistas interjeras, kėdės, apšvietimas, įgarsinimas. Dabar turime
šiuolaikinę salę. Rekonstravome savivaldybės tarybos posėdžių salę.
Nemažai darbų padaryta seniūnijose. Atnaujinta Šilavoto mokyklos
sporto salė, visiškai baigtas Jiezno gimnazijos atnaujinimas. Prieš Kalėdas į
atnaujintas patalpas skaitytojus pakvietė Jiezno biblioteka. Praėjusiais metais duris atvėrė papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės Jiezne ir Išlauže. Šiemet tikimės dar po vieną papildomą grupę atidaryti Skriaudžiuose ir
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos patalpose.
Pernai pradėjome įgyvendinti vandentvarkos projektą Prienuose ir
Strielčių gyvenvietėje. Šiais metais jis bus tęsiamas Stakliškių gyvenvietėje.
Prienuose atnaujintos ir šilumos tiekimo trasos, rekonstruota dalis miesto
perėjų. Šiemet perėjos bus toliau rekonstruojamos, taip pat planuojame
pradėti baseino statybą.
Labai svarbus praėjusių metų savivaldybės veiklos baras – pasirengimas 2018 metais startuoti su ES finansuojamais projektais. Pasinaudojant
ES lėšomis, bus rekonstruojama Prienų autobusų stotis, atnaujinami Skriaudžių ir Stakliškių kultūros centrai, kapitališkai remontuojamas Stakliškių
ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastatas. Planuojame pradėti įgyvendinti
ir kompleksinio Stadiono mikrorajono viešųjų erdvių bei Revuonos parko
sutvarkymo projektus. Turime vilčių, kad pavyks atgaivinti ir buvusį „Revuonos“ viešbutį. Pernai paskelbėme pastato nuomos konkursą, ieškome investuotojo. Tikiuosi, kad šiais metais pavyks rekonstruoti buvusios „Nemuno“ pradinės mokyklos pastatą ir jame įkurdinti Meno mokyklą ir „Saulutės“
lopšelį-darželį.
Gal savivaldybės pajuntate žadėtus regioninės politikos pokyčius?
Kol kas regioninė politika krypsta tik link savivaldos suvaržymų. Buvo
pradėtas Jiezno ligoninės atnaujinimas, bet centrinė valdžia nusprendė
tiems darbams lėšų neskirti. Buvo pasiūlyta pasinaudoti ES parama, tačiau
pamatę aprašą supratome, kad ta galimybe mes negalėsime pasinaudoti. Mes suprantame, kad aukštesnio lygio medicinos paslaugos galbūt ir
turėtų būti perkeltos į didžiuosius regionų centrus, nors matyti, jog sveikatos priežiūros įstaigos kol kas yra nepasirengusios kokybiškai aptarnauti
iš rajonų atvykstančių pacientų (eilės didžiulės, jose žmonėms tenka ilgai
laukti), tačiau, mano nuomone, turėtų būti užtikrinamas ir sveikatos priežiūros, ypač slaugos, paslaugų prieinamumas gyvenantiems mažesniuose
miesteliuose. Juolab kad visuomenė sensta labai sparčiai, slaugos paslaugų
poreikis tik didėja.
Nepritariu sprendimui ir dėl vaiko teisių apsaugos – esant krizinei situacijai, visos institucijos įsitraukdavome į problemų sprendimą. Pašto,
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policijos ir kitų įstaigų centralizavimas taip pat tik pablogina gyvenimo sąlygas regionuose. Pagaliau prarandamos ir darbo vietos, kurių ir taip labai
trūksta. Nuo to regionai nukenčia. Apskritai, mano nuomone, Lietuvoje per
daug kontroliuojančių institucijų, ypač tai susiję su ES parama, dėl ko galimai ir stringa europiniai projektai.

Bendruomenės dovana –
atnaujintas tiltelis per Peršėkės upę

Praėjusių metų pabaigoje Prienų rajono Balbieriškio miestelio bendruomenė parengė sau dovaną – buvo baigtas atnaujinti pėsčiųjų tiltelis
per Peršėkės upę į Gerulius (nuotr.). Tai Balbieriškio seniūnijos kaimo bendruomenės „Balbieriškis“ iniciatyva, kurią palaikė visos krašto bendruomenės ir seniūnaičiai. Kaip atidarydama tiltelį pabrėžė Balbieriškio seniūnė
Sigita Ražanskienė, ankstesnis tiltelis neatitiko saugumo reikalavimų, o jis
buvo pagrindinis Gerulių ir kitų kaimų gyventojų susisiekimas su Balbieriškio miesteliu, kur vyksta visas visuomeninis gyvenimas. Tilto įrengimas
kainavo apie 4000 eurų. Kaimo bendruomenei „Balbieriškis“ iš valstybės
biudžeto buvo skirta 2169 eurai, savivaldybė skyrė 1000 eurų ir 800 eurų
prisidėjo bendruomenė.
„Mes labai džiaugiamės, kad kartu galėjome išspręsti problemą. Kai
kiekvienas prideda ranką, rezultatas daug labiau džiugina. Malonu, kad
žmonėms dabar bus saugiau ir patogiau gyventi“, – kalbėjo rajono meras A. Vaicekauskas, dėkodamas visiems, kurie prisidėjo įgyvendinant
šį projektą.

„Balbieriškis – mano gimtinė, mano gyvenimas ir dėl jo galiu padaryti viską. Džiaugiuosi, bendruomenės, kurios nariu ir aš pats esu, veiklumu.
Šiandien atidarome pėsčiųjų tiltą. Baigiama atstatyti sudegusi bažnyčia.
Tikimės, kad per Velykas jau galėsime joje susirinkti. Planuojame atvesti
vandenį į kapines, – pokyčius Balbieriškyje vardija rajono mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius. – Pastaruoju metu labai dažnai viešojoje erdvėje
kalbama apie tuštėjančius į Balbieriškį panašius miestelius. Pernai savivaldybė surengė didelę konferenciją „Mažųjų miestelių perspektyva“. Joje
buvo prieita prie išvados, kad mažų miestelių perspektyvos neverta sieti
su didelių investicijų pritraukimu, gyvenimo būdo priartinimu prie didelių
miestų. Tokia transformacija ne tik neįmanoma, bet, galimas dalykas, ir nėra
reikalinga. Maži miesteliai tampa vis patrauklesni gyventi tiems, kuriems
reikalingas gyvas bendravimas, kuriems svarbi graži, sveika aplinka. Tikiu,
kad tokius miestelius pasirinks tie, kuriems svarbus bendruomeniškumas.“
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2017 metus Radviliškis vainikavo
VYTIS KAUNAS

baseino atidarymu

Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo Radviliškio plaukimo baseino direktorius Jolitas Onaitis, Radviliškio rajono meras
Antanas Čepononis (centre) ir UAB „Raseinių statyba“ generalinis direktorius Saulius Bekampis
„Žiauriai geri metai. Baigėsi 2017-ieji, ir gyvi, ir sveiki, ir nepikti
esame. Ko daugiau reikia? Viską, ką pernai planavome, pasisekė įgyvendinti, – optimizmu dalijasi Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis. – Taigi šiais metais Radviliškyje vyksiantį Europos žmonių
festivalį miestas pasitiks visiškai pasikeitusiu veidu.“
Sukurta sporto bazė
„Gruodžio 27 d. baigėme įgyvendinti paskutinį 2017 metų projektą
– atidarytas plaukimo baseinas, – pasididžiavimo neslepia meras A. Čepononis. – 2015 metų liepos pabaigoje į būsimojo Radviliškio plaukimo
baseino pamatus įmūryta kapsulė ateities kartoms, į kurią buvo sudėtos
visos baseino statytojų viltys, kad šis pastatas tarnaus visuomenei, jos
sveikatinimui, užimtumui, o pasitinkant 2018-uosius plaukimo baseinas
atvėrė duris visiems norintiems prasmingai, sveikai leisti laisvalaikį, išmokti plaukti, stebėti sporto varžybas, o galbūt ir pradėti sportininko karjerą.“
Dviejų aukštų baseino pastate įrengti šeši plaukimo takai. Kiekvienas
jų – 25 metrų ilgio, tinkančio plaukimo varžyboms. Įrengtas vaikams pritaikytas baseinėlis ir fontanas, sūkurinė vonia, turkiška, sausoji ir karšto
garo, infraraudonųjų spindulių pirtys ir sauna, žiūrovų pakyla. Baseino
patalpoje nuolat budi gelbėtojai. Įrengti sporto renginių teisėjų, masažisto kambariai, treniruoklių salė, soliariumas, 120 persirengimo spintelių.
Baseino pastate vienu metu gali būti apie 300 žmonių.
Vandens malonumų mėgėjų patogumui visuose baseino kampuose
įrengtos kopėtėlės, o neįgaliesiems – hidraulinis keltuvas. Baseino dugno
valymas patikėtas automatiniam dugno valymo robotui. Šalia didžiojo
baseino įsikūrusioje vaikų ir poilsio zonoje ir sūkurinėje vonioje palaikoma 34 laipsnių temperatūra.
Baseino statybos kaina – 4 057,6 tūkst. eurų. „Džiaugiuosi, kad ir ankstesnė Vyriausybė prisidėjo prie baseino statybų skirtomis lėšomis. Radvi22

liškio rajono sporto bazė nuolat gerėja, ji suteikia galimybę sportininkams
siekti rezultatų, o visuomenei – gyventi aktyvų, sveiką gyvenimą“, – sakė
baseino atidaryme dalyvavęs Seimo narys Algirdas Butkevičius. Jis drauge su Seimo nariu Aurimu Gaidžiūnu baseino direktoriui įteikė paveikslą,
vaizduojantį angelus sargus.
„Šis baseinas – rezultatas darbo žmogaus, kuris myli žmones“, – sveikindamas radviliškiečius sakė Seimo narys Vytautas Juozapaitis.
„Pasitinkant 2018-uosius Radviliškyje visiškai baigėme kurti radviliškiečių poreikius atitinkančią materialinę sporto bazę. Turime šiuolaikišką
stadioną, naują ir erdvią sporto areną, dabar ir baseiną su SPA procedūromis“, – pasakoja meras A. Čepononis ir priduria, kad 2018 metai Radviliškio gyventojams bus sveikatingumo metai, nes miesto ir rajono gyventojai turės kur sportuoti, kur stiprinti savo sveikatą.
Sustabdytos istorijos akimirkos
Mero teigimu, 2017-ieji Radviliškiui buvo ypatingi ir tuo, kad miestas
atšventė 450-ąjį gimtadienį. „Visą mūsų miesto istoriją primena minint šią
sukaktį atidengtas paminklas. Užtenka einant serpantinu stabtelėti prie
septynių iš metalo iškaltų užrašų, ir per penkias minutes sužinai pačius
svarbiausius Radviliškio istorijos momentus“, – gražią radviliškiečiams ir
svečiams dovanotą šventę prisimena meras.
Link pabaigos artėja ir Radviliškio centrinės aikštės tvarkymas, kuri
dešimtmečius laukė remonto. „Taigi šiais metais Radviliškyje vyksiantį
Europos žmonių festivalį pasitiksime susitvarkę miesto viešąsias erdves.
Tikiu, kad 2017 metų projektai, kurių dalį užbaigsime 2018-aisiais, visiškai
pakeis Radviliškio miesto veidą“, – tikisi A. Čepononis.
Prasideda kvartalų atnaujinimas
Nemenki pokyčiai šiais metais laukia ir Radviliškio miesto daugiabu2018 01 13 Savivaldybių žinios

čių gyvenamųjų namų kvartalų. „Mes manome,
kad naudingiau atnaujinti ne vieną ar du gyvenamuosius namus, bet visą kvartalą, sutvarkant
viską iš pagrindų. Gruodžio 21 d. tarybos posėdyje priėmėme ne kartą analizuotą ir svarstytą
sprendimą, kuriuo numatėme daugiau kaip 20
ha miesto ploto kompleksišką sutvarkymą. Bus
tvarkomi šilumos tinklai, vandentiekis, apšvietimas, atnaujinami namai, sutvarkyti kiemai, šaligatviai, į tą teritoriją patenkantys visuomeninės
paskirties pastatai“, – būsimus darbus apžvelgia
meras. Kadangi Radviliškis dalyvauja išmaniųjų
miestų projekte, savivaldybės vadovas pažymi,
kad radviliškiečiai, pasinaudoję studentų pateiktais pasiūlymais, atliktais projektais, jau šiais
metais galės imtis kvartalo atnaujinimo darbų.
Pokyčius atspindi reitingai
„Prieš kelerius metus, matyt, buvome pasirinkę ne tą rajono vystymosi kryptį, nes savivaldybių reitinguose rajonas buvo atsidūręs netoli
40-osios vietos. 2016 metais mums pasisekė
kilstelėti į 22 vietą, o pernai įkopėme į septintą. Tai rodo, kad rajono savivaldybės komanda,
nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės dirba linkme, kuri leidžia mums lygiuotis
į geriausiai dirbančias šalies savivaldybes. Žinoma, daug kur dar turime pasitempti, tačiau, kai
yra noras siekti daugiau, kai palaiko rajono gyventojai, dėl ko jiems esu labai dėkingas, galime
eiti nusimatyta kryptimi“, – teigia meras.
Mero teigimu, kad ir kokios kalbos suktųsi
apie praėjusius ES finansinės paramos laikotar-

pius, savivaldybėje pinigai nebuvo netinkamai leidžiami. Buvo kuriamos ir dabar sėkmingai dirbančios naujos įmonės, ir naujos darbo vietos. „Manau, kad žiūrėjimas atgal nekuria pridėtinės vertės.
Tas, kas yra padaryta, yra. Galbūt kažkas kažkur padarė klaidų, bet neklystančių kol kas nesu matęs.
Savo komandą visada kviečiau ir kviečiu: jei kažką padarėme blogai, daugiau to nedarykime, bet
nekalbėkime ir nesileiskime į diskusijas, suryjančias laiką narpliojant praeitį. Mes žinome savo strategiją, savo kelią, žinome, ką ir kurioje rajono gyvenvietėje darysime. Esame visiškai susidėstę finansiniais srautais, kuriais patys generuojame, pagrįstas gaires. Šiandien galiu pasidžiaugti, kad visiškai
neturime skolos bankams, neturime kitų įsiskolinimų. Deja, tai nėra gerai, nes pinigas, kai jis pigus,
turi maksimaliai kurti pridėtinę vertę. Tačiau jei pinigai nekuria pridėtinės vertės ar nesprendžia socialinių problemų, yra išleidžiami kvailai. Mes kvailai pinigų neleidžiame“, – pabrėžia A. Čepononis.

Edmundas Mališauskas
Pirmasis Kauno rajono
kūdikio kraitelis nukeliavo į Giraitę
Sausio 3 d. Giraitės naujakurių Eglės ir Justino Butėnų šeimoje gimęs Nojus tapo pirmuoju Kauno rajono kūdikiu. Jo tėvams
įteikta ypatinga savivaldybės dovana – 300 eurų vertės kraitelis.
Savivaldybėje apsilankęs J. Butėnas (dešinėje) sakė, kad dovanotas kraitelis buvo didelė staigmena.
Kauno rajonas yra viena iš nedaugelio Lietuvos savivaldybių,
kuriose stabiliai daugėja gyventojų. Kasmet čia gimsta maždaug
tūkstantis vaikų. Ypač sparčiai plečiasi Užliedžių, Domeikavos,
Raudondvario, Ringaudų, Akademijos seniūnijos.
Rajono meras Valerijus Makūnas tikisi, kad kūdikio kraitelis
bus svari pagalba auginant mažuosius pakaunės gyventojus pirmaisiais gyvenimo metais. Kūdikio kraitelio idėja merui kilo pasidomėjus Skandinavijos šalių patirtimi. „Suomiai jau seniai dovanoja panašius naujagimių kraitelius, valstybė vykdo visuotinę
vitamino D programą, daug kitų socialinių projektų, iš kurių verta
pasimokyti“, – kalbėjo V. Makūnas.
Kauno rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus
vedėja Skirmantė Subačienė pasakojo, kad kūdikio kraitelis – būtiniausių reikmenų rinkinys. Jame yra kombinezonas, šliaužtinukas, vienkartinių paklotų, kūdikių higienos rinkinys, čiužinukas,
neperšlampama paklodė, maitinimo buteliukas ir kiti kūdikiams
būtini daiktai. Viskas sudėta į didelę ir tvirtą, orui pralaidžią dėžę,
kuri išvykose galės tarnauti net kaip lovelė. Vaikui ūgtelėjus tai
bus vieta knygoms ir kitiems daiktams laikyti.
„Atkurtos Lietuvos šimtmetis yra puiki proga daugiau dėmesio skirti jaunajai kartai. Tikimės, kad šis kraitelis primins Kauno
rajoną ir iš jo nesinorės išvykti svetur“, – sakė V. Makūnas.
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Kraitelius gaus visi šiemet gimę kūdikiai, kurių bent vienas tėvų yra deklaravęs gyvenamąją vietą Kauno rajone ir rajonas pasirinktas mažylio gyvenamąja vieta.
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Regioninė politika – „Baltoji knyga tvariai plėtrai“
Gruodžio 15 d. Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje pristatyta
ir patvirtinta Lietuvos regioninės politikos „Baltoji knyga tvariai plėtrai“.
Pagal šį dokumentą Vyriausybė iki 2018 m. vasario pabaigos planuoja
parengti regioninės politikos prioritetus ir veiksmų planą.
„Baltąją knygą“ kūrė vidaus reikalų ministro sudaryta komisija, kurioje dirbo ministerijų delegatai, merai, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Įvardyti svarbiausi valstybės iššūkiai – geografiškai subalansuotas,
darnus ir tvarus augimas, kokybiškų gyvenimo sąlygų sudarymas visoje
Lietuvoje. Išskirti keturi regioninės politikos uždaviniai: sukurti veiksmingos regioninės politikos sistemą, užtikrinti, kad ekonomikos augimas
būtų geografiškai subalansuotas, sudaryti kokybiško gyvenimo sąlygas
visoje Lietuvoje ir pagerinti regionų įvaizdį.
„Pasiekėme platų susitarimą dėl to, kokia turi būti Lietuvos regioninė politika. Svarbiausiu siekiu lieka noras, kad žmonėms būtų patogu,
patrauklu ir gera gyventi visoje Lietuvoje. XXI amžiuje savivaldybių ar
apskričių ribos negali stabdyti ekonominės pažangos ar kokybiškų paslaugų teikimo, todėl imamės naujoviškų, geriausia tarptautine praktika
paremtų regionų plėtros įrankių“, – teigia vidaus reikalų viceministras
Giedrius Surplys.
Įgyvendinant „Baltojoje knygoje“ numatytus uždavinius, bus siekiama į
savivaldai ir regionams svarbių klausimų sprendimą įtraukti gyventojus, eko-

nominius ir socialinius partnerius. Vietos savivaldai bus priskirta ekonominės
aplinkos gerinimo funkcija ir užtikrintos šiai funkcijai vykdyti reikalingos
priemonės. Be to, numatyta finansiškai motyvuoti savivaldybes už atsirandančias darbo vietas ir didėjantį gyventojų skaičių. Jau nuo 2018 metų joms
nebus mažinama bendroji biudžeto dotacija surinkus viršplaninių pajamų iš
gyventojų pajamų mokesčio.
„Stiprinsime regionus. Bendradarbiaujant savivaldybėms, ekonominiams ir socialiniams partneriams, jie turi tapti patraukliomis gyventi ir
investuoti zonomis. Tam sutelksime finansines, ekonomines, švietimo ir
kultūros priemones. Verslas ir socialiniai partneriai sudarys trečdalį regionų plėtros tarybų narių. Numatome, kad per artimiausius kelerius metus
bent dešimtadalyje savivaldybių įsikurs stambūs investuotojai, – pasakoja G. Surplys. – Bus siekiama, kad gyventi ne didmiesčiuose taptų madinga. Šiuo tikslu Lietuvoje ir užsienyje bus skleidžiamos gerosios žinios apie
galimybes mokytis, dirbti ir auginti vaikus. Valstybės institucijos skatins
palaikyti glaudžius ryšius su užsienyje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ne
tik valstybės, bet ir savivaldybių ar regionų lygiu.“
„Baltoji knyga“ viešai prieinama visiems Lietuvos gyventojams: Lietuvos regioninės politikos „Baltoji knyga tvariai plėtrai”.
Idėjų dėl Lietuvos regionų plėtros laukiama iš visų aktyvių piliečių,
verslo, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių. Pasiūlymų laukiama adresu regionai@vrm.lt.
VRM inf.

Stiprūs regionai
–
stipri Lietuva

Siekiant sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp atskirų Lietuvos dalių ir skatinant tolygų visos šalies vystymąsi, neabejotinai
reikalinga veiksminga ir aiški regioninė politika. Vidaus reikalų ministerijos parengtose Lietuvos regioninės politikos gairėse, arba dar kitaip
vadinamoje Baltojoje knygoje, numatytas ketinimas apskritis sujungti į
regionus, kiekvienam jų numatant konkrečią specializaciją. Šis ketinimas
tiek visuomenėje, tiek žiniasklaidoje sukėlė nemažai diskusijų ir paragino
regionus, jų atstovus ieškoti unikalumo, išskirtinumo, aiškios vizijos ir vieningos krypties.
Prieš Naujuosius metus Kauno regiono plėtros tarybos pirmininkės
Birštono merės Nijolės Dirginčienės iniciatyva įvyko mokslo, akademinės
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visuomenės, verslo ir Kauno regiono savivaldybių atstovų diskusija – išplėstinis posėdis apie Kauno regiono išskirtinumus, vystymo galimybes ir
ateities vizijas. Į diskusiją buvo kviečiami ir jaunimo atstovai.
Pasak regiono plėtros tarybos pirmininkės N. Dirginčienės, posėdyje
pagrindinis dėmesys buvo skirtas specializacijai. Diskutuota apie tai, kad
kaip tik pažangios specializacijos atveju savivaldybė arba regionas pasirenka ribotą prioritetų skaičių, atsižvelgdami į savo stipriąsias puses ir
pranašumus. Tokios specializacijos tikslas – pertvarkyti ekonomiką, kad
būtų galima gauti daugiau pridėtinės vertės ir imtis konkurencingesnės
veiklos.
Kiekvienos Kauno regione esančios savivaldybės atstovas diskusijoje
2018 01 13 Savivaldybių žinios

Merė N. Dirginčienė
kalbėjo apie savo atstovaujamos savivaldybės
išskirtinumus ir stipriąsias puses. Posėdyje
prieita prie vieningos nuomonės, kad viso
regiono stiprybės yra ten, kur šiandien yra stiprios pačios savivaldybės. Kaip tik todėl specializacijos pagrindas turėtų būti grįstas aštuonių
Kauno regione esančių savivaldybių (Kauno
miesto, Kauno, Kėdainių, Prienų, Raseinių, Jonavos, Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybės)
stipriausiomis sritimis.
Birštonas – ilgametes tradicijas turintis
kurortas, todėl Kauno regione niekam nekyla
abejonių, kad miestas ir toliau turėtų nuosekliai
gilinti šiandienos vystomas kryptis, tokias kaip
sveikatinimas ir sveikatingumas, poilsis, dalykinis, konferencinis, kultūrinis turizmas, ekologiškas, žalias, tylos kurortas.
Viso regiono specializacija neturėtų būti
susiaurinta, nes visos savivaldybės yra labai
skirtingos. Inovatyvios ir sumanios industrijos
turėtų būti traktuojamos kaip papildomos, o
pagrindu laikomos sritys, iš kurių savivaldybės
šiandien gauna didžiausią naudą. Po ilgų diskusijų ir svarstymų posėdžio metu buvo išskirtos
keturios pagrindinės Kauno regiono specializacijos:
1. SUMANI PRAMONĖ IR LOGISTIKA.
Kauno regionas – modernus industrinis regionas su puikia lokacija, infrastruktūra ir aukštos
kvalifikacijos specialistais. Čia išvystytos aviacijos, bioekonomikos, pramonės skaitmeninimo,
logistikos sritys. Regione įsikūrusios gamybos,
elektronikos ir automatizavimo, logistikos ir distribucijos, maisto pramonės ir farmacijos įmonės. Veikia Kauno ir Kėdainių LEZ. Stiprindama
pajėgumus Europoje, Vokietijos automobilių
komponentų pramonės milžinė „Continental“
naują gamyklą statys Kauno regione. Per ateinančius penkerius metus į naują elektronikos
komponentų gamybos padalinį bendrovė planuoja investuoti 95 mln. eurų ir sukurti 1000
naujų darbo vietų. Kauno regione yra išvystyta
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kelių, geležinkelių, upių ir oro transporto infrastruktūra. Kauno oro uostas yra didžiausias pagal
krovinių gabenimo apimtis Lietuvoje – perveža 2/3 krovinių, gabenamų oro transportu. Sparčiai
didėja tiesioginės užsienio investicijos. Užima apie 1/2 Baltijos šalių orlaivių techninės priežiūros,
remonto ir kapitalinio remonto paslaugos rinkos ir turi potencialo tapti pagrindine Lietuvos rinka.
Kuriamas pirmasis Europoje aviacijos inžinerijos įmonių ir švietimo įstaigų klasteris. Beveik 1/2 visų
dirbančiųjų aviacijos srityje dirba Kauno regione. Dvi Kauno aukštosios mokyklos rengia aviacijos
inžinerijos specialistus.
2. SVEIKATA IR SVEIKA GYVENSENA. Kauno regionas yra vienintelis sveikatą stiprinantis regionas Lietuvoje. Čia yra Birštono kurortas ir kurortinių teritorijų statusą turintys Kauno rajone esantys
Kačerginės, Kulautuvos ir Zapyškio miesteliai. Regiono savivaldybėse sukurta sveikos gyvensenos
infrastruktūra, teikiamos kokybiškos sveikatinimo paslaugos. Taip pat veikia Sveikatos mokslų universitetas, skatinami sveikatos, biotechnologijų mokslai. Konkrečiai Birštone yra išvystyta ilgametes
tradicijas turinti ir visame pasaulyje populiarėjanti turizmo sritis – medicinos turizmas, medicinos
technologijų, reabilitacijos taikymas.
3. MOKSLAS, TECHNOLOGIJOS, INOVACIJOS. Regione išvystytos technologinių, medicinos,
žemės ūkio ir socialinių mokslų kryptys. Čia veikia susietų paslaugų ir veiklos rangos centrai, verslo
ir finansinių paslaugų centrai, išvystytos IT, ekoinovacijos. Kauno mieste veikia du integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio centrai (Slėniai) – „Santaka“ ir „Nemunas“, mokslo ir technologijų parkas
„Technopolis“. Regiono mokslo institucijos vykdo įvairių sričių mokslo, technologijų ir eksperimentinę plėtrą. Regionas, kurio centras pripažintas tarptautiniu mastu kaip turintis neišnaudotą plėtros
potencialą susietų paslaugų ir veiklos rangos („shared services and outsourcing“) srityje. Kaunas
yra ideali vieta susietų paslaugų („shared services“) centrų plėtrai, nes regione paruošiami aukštos
kvalifikacijos socialinių mokslų ir IT specialistai. Per sukurtą MTTP infrastruktūrą regionas pritraukia
10,2 proc. tiesioginių užsienio investicijų.
4. KULTŪRINĖS IR KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS, TURIZMAS. Kauno regionas turi unikalų, visoje
Europoje žinomą kultūros paveldą, labai išvystytą turizmo sritį, kasmet sulaukiama vis daugiau turistų iš užsienio, kurie atvyksta į Kauną, į Birštono kurortą, į kitus miestus. Čia sparčiai vystosi, plečiasi
reklamos, leidybos, architektūros, dizaino, mados sritys. Sparčiai besivystantis renginių organizavimo, kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) potencialas. Regiono aukštosios mokyklos rengia šios
srities specialistus – naujos studijų kryptys.
Kalbant apie veiksmingą regioninę politiką svarbu nepamiršti ir regionų tarpusavio bendradarbiavimo. Regioninė politika taptų dar veiksmingesnė, jei regionai tarpusavyje sąveikautų, inicijuotų
ir įgyvendintų bendrus projektus. Vienas gerųjų pavyzdžių galėtų būti Birštono, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Prienų rajono savivaldybių atstovų, Nemuno kilpų regioninio parko ir „Harmony parko“
mecenato Augustino Rakausko bendras dviračių takų projektas. Įgyvendinus šį projektą, minėtos
savivaldybės ir „Harmony parkas“ bus sujungti pažintiniu turistiniu dviračių taku. Taip bus skatinamas lietuvių ir užsienio svečių turizmas, sveika gyvensena, saugus ir ekologiškas susisiekimas.
„Tikiuosi, kad diskusijos dėl regionų specializacijos skatins vieningą regionų politiką Lietuvoje,
ragins regionus, savivaldybes ne konkuruoti, o diskutuoti ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų, projektų.
Baltoji knyga dar nėra baigta rengti. Tai tik pirminis variantas, parengtas bendradarbiaujant su ekspertais, ministerijomis, regionų plėtros tarybomis, Lietuvos savivaldybių asociacija, verslo atstovais,
bendruomenėmis. Kuriamos metodikos, numatomos specializacijos turėtų būti ne tikslas, o tik regionų plėtros spartinimo priemonė. Tikiuosi, kad kartu su akademine bendruomene, savivaldybių
atstovais, verslininkais ir jaunimu išgirsime pagrindines Kauno regiono kryptis ir visi sieksime geriausių rezultatų“, – mintimis dalijosi Birštono savivaldybės merė ir Kauno regiono plėtros tarybos
pirmininkė Nijolė Dirginčienė.
Į Birštoną atvykusius svečius pasitinka kurorto metraštininkas, mineralinių vandenų
„Vytautas” ir „Birutė” krikštatėvis Motiejus Valančius
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Vėliava iškilmingai perduota
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai
Sausio 1-ąją minint Lietuvos vėliavos ir Pasaulinę Taikos dieną Gedimino pilies bokšte iškelta
2018-ųjų Lietuvos vėliava. Kol keletas Garbės sargybos kuopos karių žygiavo į bokštą iškilmingai
pakeisti metus plevėsavusios Trispalvės, kalno papėdėje prie Gedimino paminklo susirinkę vilniečiai
ir svečiai kartu su Vilniaus įgulos karininkų ramovės choru „Aidas“ sutartinai dainavo „Žygį į Vilnių“
ir kitas patriotines dainas.
„Šie metai Lietuvos vėliavai bus ypatingi ir dėl
Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo. Vilniuje
vasario mėnesį Trispalvę bus galima išvysti šviesų
pavidalu pažymint dešimt istoriškai Nepriklausomybės paskelbimui svarbiausių sostinės pastatų,
taip pat iš trijų tiltų miesto centre, apšvietus juos
vėliavos spalvomis, bus suformuota Trispalvė,
matoma iš dangaus. Vėliava vyraus ir kituose šimtmečio šventės renginiuose“, – sakė Vilniaus mero
pavaduotojas Linas Kvedaravičius.
Šiemet valstybės atkūrimo šimtmetį Vilnius
pasiryžęs švęsti visą savaitę – nuo vasario 9 iki 18
d. Kaip tik šią savaitę numatyta gausiausiai renginių: norima įtraukti kuo daugiau restoranų ir barų,
bus rengiamos nemokamos ekskursijos po Vilnių,
svarbiausius Nepriklausomybės Akto laikotarpio
pastatus žymės specialus apšvietimas, Trispalvės
spalvomis nusidažys ir sostinės gatvių šviesoforai,
mieste bus dalijamas senovinis leidinys, o viską
vainikuos koncertas Katedros aikštėje su iki šiol nematytu moderniu sprendimu – Šimtmečio varpu.
Šimtmečio proga sausio 1 d. naktį Trispalvės
spalvomis nušvito ir penki miesto riboženkliai, kurie pasitinka visus atvykstančius į Lietuvos sostinę.
Nuskambėjus salvėms ir bokšte iškėlus naująją
vėliavą, 2017-aisiais Gedimino pilies bokšte plevėsavusi vėliava buvo iškilmingai perduota Raseinių
rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai
(nuotr.) – aktyviausiai dalyvavusiai nacionaliniuose Krašto apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijų

bei Nacionalinio muziejaus organizuojamuose pilietinio ugdymo, tradicijų puoselėjimo konkursuose.
„Mes džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos bendruomenės darbais, sumanymais kalbinama Tėvynės
žemė atsiliepia. Mes girdime jos šneką, mes jaučiame jos alsavimą. Dėkojame jums, kad mus išgirdote,
kad įvertinote tai, ką darome su meile ir užsidegimu. Mums didelė garbė gauti Gedimino kalno pilies
bokšto vėliavą, artėjant Lietuvos šimtmečiui. Tai mus dar labiau įpareigoja pasirinktu keliu eiti su didesne
atsakomybe ir atsidavimu“, – visos bendruomenės vardu dėkojo gimnazistas Edgaras Blažys.
Ceremonijoje dalyvavo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, kariškiai.
Pirmą kartą Gedimino pilies bokšte Lietuvos trispalvę 1919 m. sausio 1 d. iškėlė dešimties Lietuvos
savanorių būrys. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, sausio 1-oji tapo valstybine švente – Lietuvos vėliavos diena, tą dieną kasmet rengiama iškilminga vėliavos pakeitimo ceremonija, kurią drauge organizuoja
Vilniaus miesto savivaldybė, Krašto apsaugos ir Kultūros ministerijos.
Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus inf.

Partnerystė sėkmingai vietos plėtrai
Prieš Naujuosius metus į šventinį renginį „Partnerystė sėkmingai vietos plėtrai“ sukviesti Ignalinos
rajono bendruomenių atstovai ir verslininkai. Buvo pasidžiaugta jau dešimtmetį aktyviai ir prasmingai
gyvuojančios Ignalinos rajono vietos veiklos grupės veikla, pasveikinti geriausi metų verslininkai.
Nevyriausybinį sektorių, verslą, vietos valdžią ir bendruomenes vienijančią ir bendram darbui telkiančią Ignalinos vietos veiklos grupę sveikino ir apdovanojo rajono meras Henrikas Šiaudinis, Europos
Parlamento narys Bronis Ropė, nuveiktais darbais džiaugėsi dabartinis grupės pirmininkas Edmundas
Kilkus ir buvęs vadovas Arūnas Domininkas Grabažis.
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Lina Kovalevskienė

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė sėkmingai parengė ir įgyvendino 2007–2013 metų kaimo
plėtros strategiją, kuriai gautas daugiau nei 2 mln.
eurų finansavimas, kaimo vietovėse įgyvendinti 93
projektai. Parengta strategija ir naujam 2013–2020
m. finansavimo laikotarpiui. Ši strategija jau dvisektorinė – kaimo plėtros ir žuvininkystės. Daugiau
nei pusė finansavimo lėšų – apie 1,2 mln. eurų
– turės būti skirta darbo vietoms kurti.
Veiklos 10-mečio proga meras H. Šiaudinis
Vietos veiklos grupės kolektyvui (nuotr.) įteikė padėką už rajono bendruomenių telkimą ir
prasmingos veiklos skatinimą, bendradarbiavimą su verslo atstovais, savivaldos institucijomis,
iniciatyvų ir atsakingą darbą įgyvendinant vietos
plėtros strategijas.
Buvo pasveikinti ir geriausi metų verslininkai,
pasidžiaugta jų pasiekimais ir gražiomis iniciatyvomis. Meras H. Šiaudinis ir savivaldybės administracijos direktorius Vidas Kreivėnas jiems įteikė
padėkas ir dovanas.
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